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Święto Niepodległości

   Jest to polskie święto narodowe,  obchodzone co 
roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku           po 123 

latach rozbiorów dokonanych przez             
Rosję, Austrię i Prusy (Niemcy).



Rozbiory Polski
Prusy

Rosja

Austria



Rejtan – Upadek Polski



Polacy nie czekali biernie na niepodległość, podejmowali nierówną, 
powstańczą walkę o wolną i suwerenną Ojczyznę.

"Patrol powstańczy", obraz Maksymiliana Gierymskiego. 





Znaczenie daty
 11 listopada 1918 Rada 

Regencyjna przekazała władzę 
nad podległym jej wojskiem 
Józefowi Piłsudskiemu. Tego 

dnia wojska niemieckie zaczęły 
się wycofywać z Królestwa 

Polskiego. W nocy rozbrojono 
również niemiecki garnizon 
stacjonujący w Warszawie. 

Marszałek Józef Piłsudski



Powitanie Józefa Piłsudskiego na dworcu 

w Warszawie 10 listopada 1918.



Gazeta „Monitor Polski” 
z dnia 12 listopada 1918

„…Rada Regencyjna przekazuje 
władzę wojskową i naczelne 

dowództwo Brygadierowi Józefowi 
Piłsudskiemu…”



"Mąż opatrznościowy 
Polski" – główny 

twórca Niepodległej 
Rzeczypospolitej. 



O niepodległość trzeba było 

walczyć... 



…tak pisał 

Adam Mickiewicz



Portret Józefa Piłsudskiego Kurtka J. Piłsudskiego z 1919 r. ze zbiorów
Muzeum Narodowego w Krakowie



Krzyż Niepodległości 
z Mieczami



Polska po I wojnie światowej



11 listopada na świecie
(rocznica zawarcia rozejmu po I wojnie światowej

USA – Dzień Weterana

Wielka Brytania, Kanada i Belgia – Dzień Pamięci 

Francja – Rocznica Rozejmu





Pomnik poświęcony Piłsudskiemu 
i poległym w latach 1915-1920 żołnierzom 

w Siewierzu w dniu11 listopada.



Grób Nieznanego Żołnierza

w Warszawie 

 podczas obchodów 

uroczystości Święta Niepodległości.





Cmentarz Orląt Lwowskich.
Z tego miejsca zostały zabrane zwłoki Nieznanego Żołnierza 

i przewiezione do Warszawy.



„Jeszcze Polska nie zginęła…”





              Czym jest patriotyzm?

   Oto jak piszą wasi rówieśnicy i ich rodzice



Patriotyzm
• Patriotyzm oznacza troskę o Ojczyznę. Klaudia, kl. I a

• Jest to miłość do Ojczyzny, przywiązanie do hymnu i godła, współodpowiedzialność za losy kraju.         
P. Andrzej

• Patriotyzm jest dobrym wykonywaniem swoich obowiązków, uczciwą pracą, kultywowaniem tradycji.   
P. Marek

• Patriotyzm to miłość do ojczyzny, mimo jej wad.    Sebastian, kl. III c

• Patriotyzm to miłość do Ojczyzny, gotowość poświęcenia dla niej największych wartości. Patriotyzm dla nas to 
branie udziału w wyborach, świętach narodowych, kultywowanie polskiej tradycji. Weronika, kl. II a

• Jest to wiara w Ojczyznę, dzięki której wciąż jesteśmy  Polakami. Patryk, kl. I c 
 
• Według mnie patriotyzm dzisiaj przejawia się w chęci poświęcenia swojego czasu dla spraw ogółu. To 

także dążenie i wprowadzanie zmian, które mają polepszyć życie wszystkich obywateli.   P. Agata 

• Patriotyzm dla mnie to umiłowanie tego, co polskie, poszanowanie tradycji i wartości.    P. Monika
 
• Patriotyzm jest poszanowaniem naszych symboli i wartości narodowych, poszanowaniem drugiego 

człowieka i traktowanie go na równi.  P. Anna 

























       

A czym jest ojczyzna?



Ojczyzna

• Ojczyzna to jest miejsce, w którym się urodziliśmy, wychowaliśmy. To 
miejsce gdzie są nasi przyjaciele, rodzina. To miejsce bliskie każdemu.        
Patrycja, kl. II a

• Ojczyzna to Matka, która pomaga żyć, daje pracę, schronienie, 
bezpieczeństwo, która mówi, gdzie jest moje miejsce w świecie. P. Monika 

• Pod pojęciem ojczyzna, według mnie, kryje się ukochane miejsce na ziemi, 
do którego zawsze chce się wracać.   Justyna, kl. II a

• To jest mój kraj pochodzenia, to jest moja gmina, miasto, szkoła, kościół, 
miejsce zamieszkania. P. Krzysztof

• Ojczyzna-jest to kraj mojego dzieciństwa, mojego życia. Jest to miejsce 
życia moje mojej rodziny; posługiwanie się ojczystym językiem; to też 
kultura, w której żyję i wychowuję  moje dziecko.   P. Elżbieta



• Ojczyzna jest naszą matką, naszą ziemią, naszym dziedzictwem.              
P. Jarosław.    

• To kraj, z którym jestem związany emocjonalnie.   P. Bogdan 

• Ojczyzna to kraj, w którym czujemy się najlepiej. Jest dla nas bardzo 
ważny.  Monika, kl. II d

• To nasze miejsce na ziemi.     Monika, kl. II a

• To miejsce urodzenia, życia, pracy. Dbałość o pamięć historyczną, związane 
z nią wydarzenia i miejsca. Ojczyznę jak matkę mamy tylko jedną.           
P. Alina   

• Ojczyzna to kraj, z którego pochodzę, który mimo wszystko kocham            
i szanuję.     Sebastian, kl. III c 

• Patriotyzm oznacza troskę o Ojczyznę. Klaudia, kl. I a



Tradycja narodowa……



Tradycja narodowa
• Tradycja narodowa pełni ważną funkcję w życiu człowieka, daje świadomość 

przynależności do danego narodu.    Justyna, kl. II a

• Tradycja narodowa zespala nasz naród, świadczy o jego odrębności. Przekazywana 
jest z pokolenia na pokolenie.    P. Anna

• Tradycja narodowa jest ważna, ponieważ bez niej nie mamy tożsamości narodowej. 
Jesteśmy nikim.    Jakub, kl. I c

• To dziedzictwo otrzymane po naszych przodkach, zwyczaje i obchody rocznic 
narodowych. Pozwolą one przetrwać trudne chwile.  P. Ewa

• Tradycja narodowa określa naszą tożsamość.   P. Marek 

• To świadome działanie dla dobra Ojczyzny, które pozwala zachować: obyczaje, 
postawy, wiedzę.     P. Alina

• Tradycja narodowa to dla mnie obrzędy, święta które odbywają się co roku. Dzięki 
niej zachowujemy pamięć o ważnych wydarzeniach w dziejach Polski. 

      Patryk, kl. I c
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        Jak widzimy        
przyszłość?........



Przyszłość
• Myślę, że w przyszłości my- Polacy będziemy jeszcze dobrymi patriotami, 

ale tak naprawdę zależy to tylko od nas, czy nie zapomnimy o tradycji        
i naszej historii.       Alicja, kl. I c

• Patriotyzm jest pojęciem coraz bardziej zapominanym. Będziemy takimi 
patriotami, jakimi wychowają nas rodzice, jak sami oddamy się Ojczyźnie, 
jak będziemy mówić o naszym narodzie i państwie.   P. Monika 

• Będziemy kochać ojczyznę i w razie potrzeby walczyć o nią bez względu na 
wszystko.  Justyna, kl. II a

• Wydaje mi się, że w przyszłości w Polsce prawdziwych patriotów będzie jak 
na lekarstwo. Już teraz dla dużej części młodych ludzi ’’patriotyzm’’ 
kojarzy się z przestarzałymi hasłami, a poświecenie dla ojczyzny jest dla 
nich pojęciem abstrakcyjnym.   P. Agata

• Będziemy pamiętać o ojczyźnie, obchodzić święta narodowe i kościelne.   
Patrycja, kl. II d



• Pokolenia patriotów kurczą się. Jesteśmy Polakami, ale także 
Europejczykami i nasz patriotyzm w przyszłości może się zacierać. Monika, 
kl. II d

• Wszystko zależy od odpowiedniego wzorca ze strony rodziny, szkoły, 
środków masowego przekazu. Miejmy nadzieję, że nasza więź z Ojczyzną 
nie będzie słabnąć.      P. Andrzej

• Młodzież obecnie nie przejawia patriotyzmu tak jak robili to kiedyś ich 
przodkowie. Dzisiaj liczy się tylko własne szczęście, mało kto mógłby 
ubolewać nad losem narodu, skoro ważniejsze są jego sprawy. Każdy woli 
uciec, wyjechać z kraju w poszukiwaniu szczęścia.       Klaudia, kl. II d

• Patriotyzm odchodzi na dalszy plan.  Michał, kl. III c

• Jeżeli się postaramy, to tak samo będziemy rozumieli patriotyzm jak nasi 
przodkowie. Patriotyzm będzie przejawiał się w solidnej nauce, 
poszanowaniu tradycji, poczuciu przynależności narodowej. Będziemy 
patriotami nowych czasów.   P. Anna
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